
Säännöt 
 

 
1 § Nimi ja kotipaikka 

 
Yhdistyksen nimi on Tuusulanjärven Reuma ry 
ja kotipaikka Järvenpää  
 
 
2 § Tarkoitus 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja 
muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamiseksi. 

 
Yhdistys 
– työskentelee reumasairauksien ja muiden tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi 

 
– edistää ja kehittää reumasairaiden ja muiden tuki- ja 
liikuntaelinsairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita 
palveluja ja elinoloja 

 
– kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa 
reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
ehkäisemiseksi ja kuntouttamiseksi 

 
– toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja 
liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän 
yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan 

 
– pyrkii saamaan mahdollisimman laajat kansalaispiirit 
osallistumaan reumasairauksien ja muiden tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien vastustamistyöhön sekä  

 
– edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden 
itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen 
edellytyksiä, sekä muuta samankaltaista reuma- ja tule-sairauksia 
ehkäisevää toimintaa 

 
 

3 § Toimintamuodot 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n 
jäsenyhdistyksenä 

 



– järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä välittää 
reumasairauksia ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevaa 
kirjallisuutta ja muuta aineistoa 

 
– järjestää kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja reumasairaille ja 
muille tuki- ja liikuntaelinsairaille 

 
– järjestää liikunta- ja urheilutoimintaa 

 
– kehittää yhteistyötä alueensa viranomaisiin, yhteisöihin ja 
säätiöihin 
 
– avustaa ja tukee Suomen Reumaliiton pyrkimyksiä 
reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
vastustamiseksi sekä reumasairaiden ja muiden tuki- ja 
liikuntaelinsairaiden elinolojen kehittämiseksi, sekä muuta 
samankaltaista reuma- ja tule-sairauksia ehkäisevää toimintaa 
 
 
4 § Toiminnan tukeminen 
 
Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi jäsentensä suorittamien 
jäsenmaksujen lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja 
testamentteja. 

 
Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja 
rahankeräyksiä. 

 
Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa 
sekä järjestää koulutusta ja kursseja. 

 
 

5 § Jäsenet 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka 
hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voi liittyä 
oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea 
yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen 
hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen 
kokous kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen 
tarkoitusperien toteuttamisessa. 

 
 

 
 



6 § Jäsenmaksut 
 
Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen 
syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannattajajäsenille 
yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla 
erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kunniajäsen on 
vapaa jäsenmaksusta. 

 
 
7 § Jäsenen eroaminen 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksunsa. 

 
 

8 § Jäsenen erottaminen 
 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka: 
- jättää jäsenmaksunsa maksamatta, 
- toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on 

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä 

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun 

laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen 

ennen lopullisen päätöksen tekoa. 

Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, 

jäsen voi vedota hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä 

yhdistyksen kokoukseen 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon 

erottamisestaan.  Tällöin yhdistyksen kokous tekee asiasta lopullisen 

päätöksen. 

Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai 

yhdistyksen kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän päätöksen. 

 

9 § Toimielimet 
 
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen 
asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.  
 
 



 
10 § Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja 
ylimääräinen kokous.  
 
Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-huhtikuun aikana. 
Siinä käsitellään seuraavat asiat: 

 
1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

2. Valitaan kokousvirkailijat. 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

4. Käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja 

päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä. 

5. Käsitellään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, kuullaan 

toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja 

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. 

6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä. 

7. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet. 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

9. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ 

määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen 

yhdistyslain 24. pykälän määräykset. 

10. Päätetään kokous. 

 
 
Syyskokous pidetään vuosittain marras-joulukuussa. Siinä 
käsitellään seuraavat asiat: 

 
1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

2. Valitaan kokousvirkailijat. 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 



5. Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus 

seuraavaksi toimintavuodeksi. 

6. Päätetään kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi 

toimintavuodeksi. 

7. Päätetään seuraavan toimintavuoden talousarvio. 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi 

vuodeksi. 

9. Päätetään kuinka monta varsinaista jäsentä valitaan näiden 

sääntöjen 16 pykälän mukaan erovuoroisten hallituksen 

varsinaisten jäsenten tilalle.  

10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 

      seuraavaksi kaudeksi. 

11. Valitaan toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat  

      henkilökohtaisine varamiehineen. 

12. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet. 

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

14. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾  

      määräenemmistöllä annetuista äänistä. 

15. Päätetään kokous. 

 
 
Ylimääräinen kokous pidetään jos yhdistyksen kokous niin päättää 
tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. 
Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden 
kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. 
 
 
11 § Äänioikeus 

 
Äänioikeus on kunniajäsenillä sekä kuluvan vuoden jäsenmaksunsa 
maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. 

 



Yhdistyksen kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksessa 
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
 

 
12 § Aloitteet yhdistyksen kokoukselle 
 
Yhdistyksen äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita 
yhdistyksen kokoukselle. Aloitteen voi tehdä myös Suomen 
Reumaliiton hallitus.  Aloite tehdään kirjallisena hallitukselle.  
Kevätkokousta varten aloite on tehtävä tammikuun loppuun 
mennessä ja syyskokousta varten syyskuun loppuun mennessä.  
 

 
13 § Hallituksen tuotavat aloitteet 
 
Hallituksen on tuotava aloite omalla lausunnollaan varustettuna  
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. 
 
 
14 § Kokouskutsu 
 
Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen syyskokouksen 
määräämässä sanomalehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla 
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta tai postitettava 
kullekin jäsenelle samassa ajassa. Kokouskutsussa on mainittava 
käsiteltävät asiat. 
 
 
15 § Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa 
 
Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee enemmistön kanta 
lukuun ottamatta näiden sääntöjen 22 ja 23 pykälissä mainittuja 
asioita.  Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä 
kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa arpa. 
 
 
16 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi 
 
Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu 
yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
4-8 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä, joiden 
kutsumisjärjestyksestä päättää syyskokous. Yhdistyksen 
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen sekä varajäsenen toimikausi 
on kaksi vuotta. Puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on 
vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoron ratkaisee 



syyskokouksessa arpa. Puheenjohtajan yhtäjaksoinen toimikausi voi 
kestää enintään kolme peräkkäistä kahden vuoden pituista 
toimikautta.  
 
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. 
 
 
17 § Hallituksen tehtävät 
 
Yhdistyksen hallituksen tulee hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita 
yhdistyslain, näiden sääntöjen, yhdistyksen kokouksen tekemien 
päätösten ja hyvän yhdistyskäytännön mukaan.  
 

  Hallituksen tehtävänä on muun muassa: 
 

1. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja 

2. valita keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri ja rahastonhoitaja 

3. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia 

kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta 

4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä 

käsiteltävät asiat 

5. huolehtia, että ilmoitus sääntöjen muuttamisesta, hallituksen 

puheenjohtajan ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta tehdään 

viipymättä yhdistysrekisteriin 

6. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä luetteloa 

7. huolehtia yhdistyksen kotisivujen ylläpitämisestä internetissä ja 

huolehtia muusta yhdistyksen toimintaan liittyvästä  

tiedottamisesta 

8. edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata sen puolesta 

 
18 § Hallituksen päätösvaltaisuus 

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 
varsinaisista jäsenistä. 
 

 
 



19 § Nimenkirjoitus 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, 
kumpikin yksin.  Hallitus voi myös määrätä yhdistyksen jonkun 
toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 
 

 
20 § Toiminnantarkastus 

 
Yhdistyksellä on yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja hänellä tai 
heillä henkilökohtainen varahenkilö. 

 
Toiminnantarkastajalla tulee olla sellainen tilinpitoa ja yhdistyksen 
hallintoa koskeva asiantuntemus, joka yhdistyksen toiminnan laatu 
ja laajuus huomioon ottaen on tehtävän kannalta katsottava 
tarpeelliseksi. 
 
 
21 § Tili- ja toimintavuosi 
 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen on 
jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen 
liittyvät asiakirjat viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta 
ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille, joiden on ne 
palautettava lausuntoineen viimeistään neljätoista (14) vuorokautta 
ennen mainittua kokousta. 
 
 
22 § Sääntöjen muuttaminen 
 
Yhdistyksen kokous voi muuttaa näitä sääntöjä, jos sääntöjen 
muuttamisesta on erikseen mainittu kokouskutsussa ja muutosta 
kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. 
 

 
23 § Yhdistyksen purkaminen 
 
Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos 
asiasta on mainittu kokouskutsussa ja yhdistyksen purkamista 
kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

 
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen jäljellä olevat  
varat johonkin yhdistyksen tarkoitusta edistävään tarkoitukseen, 
josta yhdistyksen viimeinen kokous tarkemmin päättää. 
 



 
24 § Jäsenoikeuksien säilyminen 
  
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 


